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  چكيده

 دختران درتجرد قطعي شناسايي عوامل پژوهشي كيفي با هدف  حاضر مطالعة 
در نهاد هنجاري ادهندة نوعي ندر جامعة ما نشانتجرد  ميزان افزايش. است

بررسي علل و عوامل ضرورت ، به ويژه براي زنان پيامدهاي تجرد. ازدواج است
نيمه  ةمصاحباطالعات، از طريق . دهدرا مورد تأكيد قرار ميبروز اين پديده 

سال و به باالي  45دختران را  مطالعه موردجامعة . گردآوري شدساختار يافته 
كه از ميان  دهندتشكيل ميرند، شهر تهران كه خودخواسته قصد ازدواج ندا

 تا و با استفاده از تكنيك گلوله برفيگيري هدفمند روش نمونه نفر به  23ها آن
ها، از فن تحليل براي تحليل داده ند.شد نتخابرسيدن به اشباع نظري ا

ها، موضوعي (تم) استفاده شد. پس از مرور و سازماندهي متن مصاحبه
مقوله جاي  9اوليه صورت گرفت. مفاهيم ذيل  كدگذاري و شناسايي مفاهيم

 دختران گرايانةآرمان نگاهداده شدند. اين مقوالت در قالب سه مقولة محوري: 
 اجتماعي خانواده و شرايط در دختران جايگاه به نسبت نگاه ازدواج، تغيير به

با توجه به مقوالت محوري،  بندي شدند.طبقهازدواج  كاهش دهندة جاذبة
  شكل گرفت.  "فراماديهاي زشگرايي برآمده از ارآرمان"سته مقولة ه

  .اي، نظرية زمينههاي مدرنارزش ،دخترانتجرد قطعي،  :واژگان كليدي
________________________________________________________ 
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  و بيان مساله مقدمه

  هاي اخير، اين سنت مورد تأكيد اسالم را دچارطي دههما  كشوردر ازدواج تحوالت مرتبط با 
ست. بر اساس آمار منتشر شده هاج و تجرد قطعي از جملة آنكه افزايش سن ازدواده كر تغييراتي

ساله و به باال در  40دختر  )186هزار و  58هزار ( 60،  نزديك به 1385مركز آمار ايران در سال 
). در حال 1391مناطق شهري استان تهران وجود داشته است (سالنامة آماري استان تهران، 

ات و آمار جمعيت و مهاجرت سازمان ثبت احوال براي اين رقم به گفته مديركل اطالع حاضر
هزار نفر رسيده است؛ در حالي كه اين ميزان  90سال به  50دختران هرگز ازدواج نكرده باالي 

دهد در اين آمار نشان مي. 1است  هزار نفر 62سال به باالي هرگز ازدواج نكرده  50براي مردان 
شود مردان بيش از زنان، به گفته مي پسران است.ر دختران، بيش از د تجرد قطعيكشور ما 

توان كه زنان بيش از  مردان معتقدند كه بدون ازدواج ميكنند در حاليازدواج احساس نياز مي
) زناني را داراي 2010(  3). داگالس2007، 2(كافمن و گلدشنايدر بخشي داشتزندگي رضايت
د. ناگذاشته سر پشت را ازدواج يبرا معمول سن و نكرده ازدواج هنوز كه دانديم تجرد قطعي

فرهنگ آكسفورد نيز با تعريفي مشابه از اين واژه، آن را شامل زنان مسني دانسته كه سن مناسب 
ها و جوامع مختلف . سن تجرد قطعي در زنان و مردان در فرهنگ4اندبراي ازدواج را از دست داده

رايه شده در منابع مختلف، شروع سن تجرد قطعي متفاوت است. در ايران با توجه به تعاريف ا
 ).1383پور، ؛ كاظمي1395(حسيني و ايزدي،  سال ذكر شده است 50تا   40دختران بين 

تواند به داليل مختلف فردي و اجتماعي رخ دهد. هدف پژوهش حاضر، تجردگزيني دايمي مي
اي پيدا كردن حلقة مفقوده  مطالعه داليل تجردگزيني دختران داراي تجرد قطعي شهر تهران و

  هاي موجود، اغلب بيانگر آن است كه رواج است كه در اين رابطه وجود دارد. نتايج پژوهش
كه با توجه هاي ازدواج در دنياي امروز است. در حاليهنجاريهاي مدرن از علل اساسي نابهارزش 

هاي جواني خود را در فضاي به گسترة سني اين زنان، مي توان گفت كه بسياري از آنان سال
  اند. بنابراين هاي اسالمي تقيد داشتهسپري كرده و به ارزشجنگ) دوران انقالب و ( ارزشي
  هاي مدرن شود. بدين معنا كه از يك سو ارزشاي تناقض و ابهام در اين زمينه ديده ميگونه

________________________________________________________ 
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هاي اسالمي، اين ارزشبايست سبب تجردگزيني در زنان شده باشد و از سوي ديگر بر اساس مي
سال به باالي  45بايست مجرد بمانند. پس علت يا علل تجردگزيني چيست؟ دختران افراد نمي

  كنند؟   شهر تهران تجردگزيني خود را چگونه روايت مي
  

  پيشينة پژوهش 
، خاص كشور مدرنيته دوم است بهترهاي دوران معاصر و به بيان شاخصاز كه  پديدة تجردگزيني

زندگي  بوده و در كشورهاي پيشرفته  و در حال گذار نيز رو به افزايش است. در اروپا و آمريكا،ما ن
 ,United Nations) امري عادي است ،با شريك عشقي بدون ازدواجخانگي همجرد و يا در ت

اند، شاهد خوبي سالگي هرگز ازدواج  نكرده 39.  درصد دختران كشورهاي عربي كه تا (2014
شود سالگي بسيار كم مي 40ان تغييرات جهاني ازدواج است؛ زيرا  احتمال ازدواج پس از براي بي

افراد در هر ؛ چون تجرد قطعي صحبت كردتوان  از ). به اعتقاد برخي نمي2005(رشاد و همكاران، 
بايد توجه داشت جاذبة زنان براي ازدواج پس از رسيدن به سن  اما .توانند ازدواج كنندسني مي

). ضمن آن كه در برخي 24: 2016، 1رود (آدامزيكعيني (حدود ميانگين سن ازدواج) از دست ميم
 45جوامع كه يكي از اهداف ازدواج ادامه نسل و فرزندآوري است، احتمال ازدواج دختران بيش از 

   رسد و دختران باالتر از اين سن فقط در شرايط استثنا امكان ازدواجسال به كمترين ميزان مي
  هاي بيشتري يابند. در واقع شرايط دختران و پسران مجرد يكسان نيست و پسران  سالمي
). تجردگزيني دايمي(تجرد قطعي)، علل مختلفي اعم از 23توانند در تجرد بمانند (همان: مي

  در پژوهش هاي مختلف به آنها پرداخته شده است.كه خواسته يا ناخواسته دارد 
آزادي ها و اهميت يافتن علت به تغيير ارزشترين مهمدهد كه سياري نشان ميهاي بنتايج پژوهش

كرده و شاغل بيشتر از آن برخوردارند. در گردد كه زنان تحصيلبرميگيري استقالل در تصميم و
گيري در مورد آن تأثير بسياري از كشورها، تحصيالت زنان، بر برداشت آنان از ازدواج و تصميم

 در هر ليتحص ةداما ).2008، 3، تنتوري و منكاريني2004و همكاران،  2كراس - برگداشته است (
  . 4ي برسندقطع تجرد رفته رفته به سن آنان و ابدي شيافزا اندختر سن شوديم سبب حال

________________________________________________________ 
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. شوديم نزنا ازدواجة بازدارند عاملموارديبرخدر،نيزشاغلدختردرآمدبهنيوالد ازين
 دارند ازين خود شاغل دختر حقوق به پدران از يبرخ دهديم نشاننيز  هاپژوهش برخي جينتا
نيز ) 1390كتابي و غفاري ((همان). پور  دكننيم يريجلوگ آنان ازدواج از ليدل نيهم به و

، دريافتند كه دختران »علل افزايش سن ازدواج دختران«در پژوهشي ملي با عنوان
امدهاي منفي ازدواج را بيش از دستاوردهاي مثبت آنكنند؛ پيكرده ديرتر ازدواج ميتحصيل

در پژوهشي در ) 1390ضرابي و مصطفوي ( دانند و نسبت به ازدواج ديد فرامادي دارند.مي
را  نشينيخصوص عوامل مؤثر بر سن ازدواج زنان، تأثير سطح تحصيالت و همچنين شهر

ترين كه  يكي از  مهم دريافتنداي ) در مطالعه1393اند. قائمي زاده و رسولي (نشان داده
هاي نابجاي خانواده و نداشتن آزادي در انتخابمشكالت بر سر راه ازدواج جوانان، دخالت

همسر است كه در كنار عواملي چون عدم اشتغال و داشتن درآمد مناسب و تمايل به ادامة 
شان داد عامل )، ن1385تحصيل، موجب تأخير در ازدواج مي شود. نتايج مطالعة كنعاني (

نوسازي به ويژه در ارتباط با سطح تحصيالت تأثير فراواني برافزايش سن ازدواج داشته است. 
بازتاب  نسبت به زندگي مجرديرا تجارب زنان مجرد  ،)، در پژوهشي1395حسيني و ايزدي (

ساسها احند كه باوجود تفاوت در علل تجرد،  بيشتر سوژهاهبه اين نتيجه دست يافت داده و
اي نسبت به تجرد دارند. از يك سو از استقالل و آزادي ناشي از تجرد راضي و خشنود دوگانه

  كنند. هستند و از سوي ديگر احساس تنهايي كرده و ديگران را به ازدواج توصيه مي
اي، تجربة زيستة )، در پژوهشي كيفي و با رويكرد نظرية زمينه1396درزاده و همكاران (قا

 پذيرفتهي اـهدال تـتثبيد شهر ايوان، را مورد مطالعه قرار دادند و دريافتند دختران مجر
 دتجر در يياتقديرگرو   عمومي يفضا نشد جنسيتي، حمايتي دنها به مثابة  ازدواج هشد
وتسهيل گر   مينةز مثابةبه   هشد پذيرفتهي هايتودمحد ن،ميا ينا در. نددار نقش نناز
  . ندا دهكر عمل خله گرامد يطاشر به منزلة  نهسار دربستگي وا نماييزبا

اي در خصوص نقش عوامل اقتصادي و اجتماعي بر سن ازدواج در ) با مطالعه2004ميترا  (
ها، و ميزان تحصيالت و بهبود موقعيت زنان بر ها و ارزشنپال نشان داد نوسازي با تغيير ايده

) در 2010 - 2011و همكارش ( 1خوليازدواج و تشكيل خانواده مؤثر بوده است. بشرا ال
اي پيرامون علل تجرد قطعي زنان در مصر به اين نتيجه دست يافتند كه يكي از عللمطالعه

مهم تجرد قطعي  دختران  در مصر،  عدم تمايل اين دختران با مرداني است كه از نظر
دهند زنان جيح ميتحصيالت در سطح پاييني قرار دارند. اين در حالي است كه  مردان نيز تر

________________________________________________________ 
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است تحصيالتي بيشتر از آنان نداشته باشند. دليل ديگر، ازدواج مردان مصري با زنان خارجي
نتايج  اين پژوهش، سبر اسا .هاي مالي ازدواج با زنان هم وطن)(براي فرار از مسئوليت

) 2014(1هو ابانيهنتويمو  ).91- 90(همان: بيكاري جوانان نيز در اين زمينه نقش مهمي دارد
سال و به باالي هرگز ازدواج نكرده در  30مصاحبة عميق با زنان  27اي با انجام در مطالعه

كه استقالل اقتصادي و توانمندي اقتصادي و همچنين ترجيحات ندالگوس نيجريه، دريافت
فرد در انتخاب همسر و نيز تجربيات زناشويي زنان متأهل، عوامل خانوادگي، باورهاي 

و تحصيالت باال از عواملي بوده كه موجب عدم گرايش دختران به ازدواج شده است. فرهنگي،
تا  35زن  37علل تجردگزيني را در كيفي،  ) در بريتانيا با انجام پژوهشي2005( 2هولدگرن

مورد مطالعه قرار داد. نتايج نشان داد تغييرات مهم مادي و  ،ساله هرگز ازدواج نكرده 83
هاي سرگرم كننده و تفريحي به وجود آورده و هاي فعاليت و فرصتزمينهفرهنگي براي زنان
(هولدگرن، هاي جنسيتي پيش بيني كنندة همسري و مادري انجاميده استبه تضعيف هويت

2005.(  
  

  پيشينة نظري
 خانواده (درمقابل فردمحوري و ايهسته خانوادة ترجيح با نوسازي، فرايند 3از نظركوساگو 

 با هايازدواج و شهرنشيني عمومي، تحصيالت گسترش زنان، موقعيت ودبهب ،)محوري

 )3: 2000(كوساگو، كنديم قيتشو را باالتر نيسن در خانواده ليتشك آزاد، انتخاب
) معتقدند توانمندسازي اقتصادي از داليل مهم به تعويق 2004كراس و همكارانش (- برگ

-) نيز افزايش فرصت2000زدواج است.  فرگوسن (ها از اافتادن ازدواج زنان و يا انصراف آن

  هاي اقتصادي و استقالل زنان را سبب عدم تمايل آنان به ازدواج مي داند. 
هاي نابرابري قدرت در ساختار اجتماعي وهاي جنسيتي را مانند ديگر شكلبرخي نابرابري

اين استدالل بيشتر ). 10: 2017، 4دانند (يوشيدافرهنگي، علت اصلي افزايش تجرد زنان مي
 شود. گرفته مي ها به كارتوسط فمينيست

ها و فردگرايي اشاره دارند؛ زيرا محوريت منافع فرد در ها به تغيير ارزشاي از نظريهپاره

________________________________________________________ 
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(كافمن و   جوامع امروزي، بيشتر موقعيت سنتي زنان را متحول كرده است تا مردان
  ).2007گلدشنايدر،

وم جمعيتي، ترويج سبك زندگي فردي و الگوي جديد جمعيتي،بر اساس رويكرد گذار د 
سبب كاهش ازدواج شده است در حالي كه هنجارهاي سنتي، فرد (به ويژه دختران) را  وادار 

). اين نظريه بر گرايش فرد به فردگرايي و 23- 21: 2016كرد (آدامزيك، به ازدواج مي
  ). 2017وشيدا، سكوالريزم و فاصله گرفتن از سنت تأكيد دارد (ي

هزينة ازدواج را با توجه به تحول موقعيت زنان در جوامع امروزي مطرح –برخي فايده 
كنند. از اين منظر فرد پيشرفت احساسي، اجتماعي و اقتصادي خود را در شرايط ازدواجمي

. بر ورزدكند و در صورتي كه هزينة آن را بيشتر ببيند، از آن امتناع ميو تجرد مقايسه مي
كند كه چيزي براي از دست دادن ندارد و احتمالاساس اين رويكرد كسي ازدواج مي

  ). 102و  79: 2016دهد با ازدواج موقعيت خود را ارتقا دهد (آدامزيك، مي
) با تأكيد بر نقش فردگرايي در اين رابطه، رويكرد تغيير 2004كراس و همكارانش ( - برگ

دانند و معتقدند از هنگامي كه عشق بهردگزيني اثرگذار ميمعيارهاي همسرگزيني را در تج
معيار اول انتخاب همسر بدل شد، زيبايي فيزيكي و معيارهاي احساسي در اين زمينه اهميت 
يافت و اهداف فردي در برابر مصالح خويشاوندي قرار گرفت. اين امر اشاره به استقالل فرد در

افتد. از ديد د مورد نظر پيدا نشود، ازدواج به تأخير ميانتخاب همسر دارد و از اين رو تا فر
اينگلهارت اشخاص برخوردار از سطح نسبتاٌ باالي امنيت مانند فراماديون، انحراف از الگوهاي 

تر از اشخاصي كه دربارة نيازهاي طبيعي پايه، احساس اضطراب دارند،خانوادگي را آسان
راماديون دگرگوني فرهنگي را بيشتر از ديگران بپذيرند رود فپذيرند. بنابراين انتظار ميمي

هاي اجتماعي، از سطحيابي به موقعيتاز اين منظر زنان با دست). 202: 1373(اينگلهارت، 
  انديشند. نيازهاي اوليه گذر كرده و به نيازهاي فرامادي مي

اعي زنان تغيير كرده حال با توجه به اين كه در ايران نيز همانند ديگر جوامع، موقعيت اجتم
سال به باالي شهر تهران  45چه عواملي سبب تجردگزيني در دختران  بايد ديد كه است، 

 شده است. براي اين منظور پژوهش حاضر، در صدد يافتن پاسخي براي اين پرسش است كه:
ر ترين عامل را دسال چه روايتي از علل تجرد خود دارند و مهم 45باالي  تجردگزين دختران

  دانند؟اين خصوص چه مي
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  پژوهشروش       
از آنجا كه شناسايي و دسترسي به دختران داراي تجرد قطعي به دليل پراكندگي مكاني 

يابي چنين موضوعي جز از طريق مصاحبه امكان آنان، دشوار بود و از سوي ديگر ريشه
اين تحقيق انتخاب شد.  پذير نبود، روش پژوهش كيفي با راهبرد نظرية مبنايي براي انجام

اي همزمان انجام مي شود تا به پيدايش ها به گونهآوري و تحليل دادهدر اين روش، جمع
جامعة مورد . (Glaser & Strauss, 1967) ها كمك كندنظرية مستقر در داده

كه خودخواسته ازدواج نكرده و يا سال به باالي شهر تهران  45 مجرد پژوهش را زنان
نفر بوده است كه  23دهند. شمار افراد مورد مطالعه، تشكيل ميازدواج ندارند، ديگر قصد 

برفي تا رسيدن به حد اشباع  به روش غير احتمالي و به شكل هدفمند به روش گلوله
  آمده است.  1مشخصات اين افراد در جدول . انتخاب شدند

تفاده شـده اسـت پس يافته اس ساختار براي گردآوري اطالعات، از تكنيك مصاحبة نيمه
ها مكتوب شدند و به صورت كلمه به كلمه مورد تحليل قرار ها، دادهاز ضبط مصاحبه

 پژوهش، روش بررسي توسط مصاحبه دروني 1پذيريتوافق از اطمينان گرفتند. براي
 را هامضامين و مقوله تا شد شوندگان به كار گرفته شد؛ بدين معنا كه از  آنان خواسته

همچنين مبادرت به  .بدهند هانظر موافق يا مخالف خود را در مورد آن و نندمطالعه ك
- بندي مقوالت با دادهها رجوع شد و ساختهاي تحليلي شد. بدين معنا كه به دادهمقايسه

هاي خام مورد مقايسه قرار گرفت تا از درست بودن مقوالت به دست آمده، يقين حاصل 
از روش تنوع منابع اطالعات بهره  ،عتبار بيروني تحقيقشود. براي اطمينان بيشتر از ا

كنندگان در حد امكان از قشرهاي مختلف انتخاب گرفته شد. بدين معنا كه مشاركت
تري در ارتباط با تر و عميقهاي گوناگون مطرح شوند و اطالعات جامعتا ديدگاه شدند

ات گردآوري شده از موضوع مورد پژوهش به دست آيد. براي تجزيه و تحليل اطالع
  مرحله به اجرا در آمد: 6ها، تحليل موضوعي (تم) مد نظر قرار گرفت كه در مصاحبه

) شناسايي مفاهيم و 3) سازماندهي متون، 2ها، بررسي و مرور متن مصاحبه )1
) 6بندي و ايجاد موضوع (تم)  و ) مقوله5) طبقه بندي متون مشابه، 4كدگذاري ، 

   ).88- 93: 2006، 2براون و كالركاي اطالع بيشتر ر ك: (بر تدوين گزارش نهايي
  

________________________________________________________ 
1 credibility 
2 Braun & Clarke  



  سال به باالي شهر تهران از علل تجرد قطعي  45روايت دختران 

١٠٩ 
 

  هاي جمعيت شناختي پاسخگويان: ويژگي1جدول 
كد  رديف

مصاحبه 
  شونده

مدت   نوع زندگي  شغل تحصيالت سن
  مصاحبه

با  مادر و  متصدي آزمايشگاه كارشناسي 45 1پ  1
  خواهر مجرد

45  

  38  ادربا پدر و م معلم دبستان كارشناسي 51 2م  2
  56  با مادر كارمند دانشگاه كارشناس ارشد 46 3ص  3
  35  با خانواده برادر شغل آزاد ديپلم 48   4ي  4
  55  تنها استاد دانشگاه دكترا 62 5چ  5
  53  با مادر كارمند وزارت نيرو كارشناسي 47 6د  6
  44  با مادر  كارمند  آموزش و پرورش كارشناسي 49 7م  7
با خواهر و  دبير  بازنشسته ناسيكارش 53 8ش  8

  برادر  مجرد
53  

  62  تنها  كارمند تأمين اجتماعي كارشناسي 53 9م  9
  36  با پدر غير شاغل ديپلم 55  10ج  10
  45  با پدر و مادر كتابدار كارشناس ارشد 50 11م  11
  73  تنها دبير دبيرستان كارشناس ارشد 46 12ن  12
  70  تنها يار دانشگاهدانش دكترا 57   13ق  13
  54  با مادر غير شاغل ديپلم 60 14ز  14
  50  تنها پرستار بيمارستان كارشناسي 45 15ر  15
مستقل اما در   پرسنل اداري بيمارستان كارشناسي 49 16م  16

كنار خانواده 
  خواهر

64  

  32  با مادر  غير شاغل زير ديپلم 56 17م  17
  48  تنها اهاستاد دانشگ دكترا 54 18م  18
  65  با مادر استاد دانشگاه دكترا 47 19ف  19
  53  تنها وكيل كارشناس ارشد 54 20ح  20
  75  تنها پزشك متخصص دكترا 58 21س  21
  32  تنها پرستار خانگي كارشناسي 53 22الف  22
  65  با پدر دبير كارشناس ارشد 60 23ت  23
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  ه در مورد علل تجرد قطعي دخترانهاي شناسايي شد: مفاهيم و مقوله2جدول 
هاي مقوله مقوالت  مفاهيم  شناسايي شده

  محوري
 ةمقول

  هسته
 عدم تلقي ازدواج به عنوان امري اجتناب ناپذير - 
داشتن توانمندي الزم براي ادارة يك زندگي  - 

  يمجرد
  رضايت از زندگي مجردي - 
  عالقه به تحصيالت دانشگاهي تا  باالترين سطح - 
  ستقالل و آزادي عملحفظ ا - 
  توجه به عاليق شغلي و اجتماعي  - 
  عدم نگراني از تأمين معاش در آينده  - 
گيري در انتخاب همسر و پيدا نكردن مرد سخت  - 

  كفوهم
  ترس از طالق با وجود فرزند - 
  نگراني از خيانت مرد - 

الزامي ندانستن -
  امر ازدواج

 
پيدا نكردن همسر  - 

  كفوهم
 
يل ترس از تشك - 

  خانواده
  
  

مان
 آر

گاه
ن

واج
ازد

به 
نه 

رايا
گ

  

 از 
مده

 برآ
يي

گرا
Ĥل 

ده
اي

ش
ارز

ي 
ها

دي
راما

ف
 

واج
ازد

 با 
اط

رتب
در ا

 عدم الزام دختران به ازدواج توسط خانواده -   
 هاغيرعادي نبودن تجرد دختران براي خانواده - 

كردن تحصيالت دانشگاهي براي با اهميت تلقي - 
  دختران

  اده به وجود فرزندي در كنار خودنياز عاطفي خانو - 
نياز مالي خانواده (پدر و مادر و يا فرزندان مجرد  - 

  خانواده)
  گيري براي ازدواج به دخترانواگذاري امر تصميم - 

ت يعدم حساس-
نسبت به ها خانواده

  تجرد دختران
ترغيب دختران  - 

به پيشرفت 
  اجتماعي

نياز عاطفي يا  - 
 مالي خانواده

  

ه ن
نگا

ير 
تغي

در 
ن 

ترا
دخ

اه 
ايگ

 ج
 به

بت
س

اده
خانو
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تحصيالت دانشگاهي به عنوان مالك موفقيت در - 
  جامعه

اي از برخورداري از استقالل مالي به عنوان نشانه - 
  شايستگي

هاي اجتماعي متنوع براي رهايي از وجود زمينه - 
  تنهايي

 پذيرش اجتماعي زندگي مجردي براي زنان - 
  رواج طالق در جامعه - 
  ج بي بند و باري در جامعهروا - 
  باال رفتن انتظارات مردان  - 
  عدم رضايت اغلب افراد متأهل از زندگي مشترك - 

هاي تغيير مالك-
موفقيت و 
  شايستگي در جامعه

پذيرش اجتماعي  - 
  تجرد دختران

- ثباتشرايط بي - 

كنندة زندگي 
  زناشويي

يط
شرا

 
عي

تما
اج

 
ذبة

 جا
ندة

 ده
ش

كاه
 

واج
ازد

  

  
  وهشپژهاي يافته

 546هاي داده شده ابتدا  ها و  مرور سطر به سطر پاسخپس از مكتوب سازي متن مصـاحبه
مفهوم قرار گرفتند. سپس مفاهيم  24عبارت معنايي استخراج شد كه با كدگذاري باز، ذيل 

اي خاص جاي گرفتند و براي هر يك از اين طبقات، عنواني كه نمايانگر نزديك به هم در طبقه
مقوله تعيين شد. سپس با  9هيم آن طبقه بود، در نظر گرفته شد و به اين ترتيب همة مفا

براي چند مقولة مشابه، يك مقولة محوري شكل گرفت؛ و در نهايت با تأمل  1كدگذاري محوري
  و تعيين مقولة هسته شد. 2مقولة محوري، اقدام به كدگذاري انتخابي 3در 

در سه مقولة  شوندگان، در مجموعهاي مصاحبه گفته مقوالت شناسايي شده را، با استناد به
  بندي كرد: توان دستهفردي، خانوادگي و اجتماعي مي

  
  عوامل مرتبط با فرد -1

  الزامي تلقي نكردن امر ازدواج
هاي اقتصادي پيشرفت و ازدواج دغدغة اصلي برخي از افراد مورد مطالعه در اين پژوهش نبوده

استقالل اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار بوده است. تعدادي از قبيل تحصيالت، اشتغال و 
گه كي مي«ساله:  53، 8اند. ش نيز با همين استدالل با اجتناب ناپذيري امر ازدواج مخالف بوده

ازدواج اجتناب ناپذيره؟ وقتي مورد مناسبي براي زندگي پيدا نشه چرا بايد خودمون رو از چاله 
________________________________________________________ 

1 Axial Coding 
2 Selective Coding 
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امروز ديگه مثل قديما دخترا فكر نمي كنن كه بايد حتماً :«ساله  46، 12 ن» . به چاه بندازيم؟
  كم داره جا كردة مجرد اين موضوع كمازدواج كنن. با زياد شدن تعداد دختراي تحصيل

از دست دادن فرصت پيشرفت اجتماعي از داليل تعدادي از مصاحبه شوندگان بود. ف  ».افتهمي
زدواج مانع پيشرفت اجتماعي زن ميشه. دغدغة بسياري ايجاد ا«ساله اعتقاد دارد كه  49، 19
پيش از انقالب كه هر دختري «ساله:  62، 5چ ». اي فكر كنيكنه كه نميذاره به چيز ديگهمي
خوند من رفتم دانشگاه؛ و همين طور تا دكترا باال آمدم و استاد نميدرس كالس بيشتر  6تا 

 58، 21س ». خراب يا محدود كنم ،ت را با ازدواجدانشگاه شدم. دوست نداشتم اين موقعي
جووني عطاي ازدواجو به لقايش بخشيدم. از اين تصميم هنوز پشيمون  از همون اول«ساله: 

تعدادي نيز عالقه به ».  ام را مديون مجرد بودنم هستمنيستم. چون پيشرفت اجتماعي فعلي
ام به تحصيل با اين عالقه«ساله:  57، 13 اند. قادامة تحصيل را مانع اصلي ازدواج خود دانسته

بيشتر اين دختران ». كه خواستگاراي خوبي هم داشتم باعث شد كمتر به ازدواج فكر كنم
تو خودم « ساله:  45، 15توانند زندگي خود را اداره كنند. ر ميكه به تنهايي  اطمينان دارند

اين روزا خيلي از «ساله:  54، 18م ».  امبينم كه بتونم از پس زندگيم بر بياين توانمندي رو مي
شه از بيرون تأمين كرد. مثالً تعمير كارايي كه مردا مي تونن تو خونه انجام بدن را به راحتي مي
برخي از اين زنان بر اين باورند كه ». وسايل خانه و يا نقل و انتقال وسايل زندگي و مانند اينها

تر زندگي  اطرافيان متأهلم نه تنها از من راحت«اله: س 47، 19زندگي مجردي راحتي دارند. ف 
كنند مي شوهراز منظر برخي ديگر، دختراني ». اندنمي كنن، بلكه درگير مشكالت زيادي شده

دانند. به همين دليل اشتغال و يا استفاده از درآمد پدر گاهي اقتصادي ميرا تكيه ازدواجكه 
االن من و مادرم «ساله:  56، غيرشاغل 17ته باشند. م اصراري براي ازدواج نداش شده آنانسبب 

بينم كه شوهر كنم و مادرم را تنها كنيم. نيازي نميبا حقوق بازنشستگي بابام داريم زندگي مي
حقوق بازنشستگي دارم. بابت خرج و مخارج زندگي مشكلي ندارم. «ساله:  54، 20ح ». بگذارم

 55، 10ج ». گي كنم.دباشه، اما مطابق ميل ديگري زنچرا بايد ازدواج كنم كه خرجم با خودم 
ام عمر من كافيه. نگران آينده و يا زمان پيري ةدرآمد پدرم براي هم«ساله هم گفته است: 

درآمد خوبي دارم و ترجيح «ساله:  48، 4ي ». نيستم كه بخوام خودمو مجبور به ازدواج كنم.
  ».م شوهر نكنمدمي
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  پيدا نكردن همسر هم كفو
هاي خاص خود، اند كه به دليل داشتن اعتقادات و ارزشدختران مورد مطالعه، اغلب گفته 

تقريباٌ تمام دختران داراي تحصيالت  اند فردي را شايستة ازدواج خود ببينند.نتوانسته
اند و خانوادة آنان باوجود كارشناسي ارشد و دكترا از استقالل رأي براي ازدواج برخوردار بوده

  اند. برخي به دنبال پيدا كردن فشاري نكردهپابه ازدواج فرزندشان، در اين خصوص تمايل 
اند. كفويت در ازدواج به معناي تناسب زن و مرد از نظر شئون ها را ازدست دادهكفو  فرصتهم

شوندگان در اين پژوهش، مصاحبه) و 142: 1428(مكارم شيرازي، است اجتماعي تعريف شده 
توافق فكري و تناسب روحي و اخالقي و هم سطحي زن و مرد از نظر  در معناياغلب كفويت را 

دچار كه اند اي اذعان داشتهپاره، كفو. در انتخاب هماندبه كار بردهخانوادگي و موقعيت فرهنگ 
معيارهاي زيادي براي انتخاب همسر داشتم. حاال كه بر «ساله:  51، 2م  اند.گرايي شدهآلايده
، 3ص .  »كردمبينم خيلي آرماني در اين مورد فكر ميكنم ميبه گذشته نگاه مي گردم ومي
هاي خاصي پايبند بودم. به همين دليل نتونستم فرد مناسبي را در بين به ارزش«ساله:  46

با كساني كه به «ساله نيز همين مورد را اظهار داشته است:  47،  6د ». خواستگارام پيدا كنم
دنبال يه مرد واقعاً مذهبي «ساله:  58، 18م ». آمدند، تفاهم ارزشي نداشتمر ميعنوان خواستگا

  ». خواستمبراي ازدواج بودم، اما هيچكدوم اوني نبودند كه من مي
  

  ترس از تشكيل خانواده
-تعدادي از مصاحبه شوندگان به داليلي مانند: احتمال طالق، خيانت مرد، محدود شدن آزادي

  اند. هاي اجتماعي، از تشكيل خانواده هراس داشتهل و فعاليتهاي فردي و اشتغا
زندگي مجردي مشكله، اما  مطمئنم كه اگه شوهر كرده بودم مشكالت «ساله:  49، 16م 

  اگه ازدواج كرده بودم و به هر دليلي مجبور به طالق «ساله:  53، 22الف ». بيشتري داشتم
نميشه به مردها اعتماد كرد. اگه زمينه براشون « ساله: 53، 8ش ». شدم كه وضعم بدتر بودمي

برخي از مصاحبه شوندگان، علل ديگري براي تجرد ». كننفراهم بشه، به راحتي خيانت مي
خود ذكر كرده و عاليق شغلي و ترس از محدود شدن يا از دست دادن آزادي در صورت ازدواج 

با همكارام مي رم «ساله:  53، 9د. م انرا عامل اصلي بي توجهي خود نسبت به ازدواج دانسته
ساله:  45، 1پ ». سفر، سينما و تفريح. هرگز نخواستم با ازدواج اين آزادي را از دست  بدم

ترسيدم كه با ازدواج آزادي و استقاللمو ديدم مادرم چقدر اسير خونه و بچه شده ميوقتي مي«
بينم كه من كنم ميتأهلم مقايسه ميبا خواهراي م كه خودمو« ساله:  50، 11م ». از دست بدم
  ». هاي كمتري دارمتر و آزادترم و دغدغهخيلي راحت
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  عوامل مرتبط با خانواده -2
ترغيب مواردي چون:  را در تجردگزيني خود در چارچوبنقش خانواده  مورد مطالعه،دختران 

اجتماعي، عدم حساسيت آنان نسبت به تجرد دختران و دختران  توسط خانواده به پيشرفت 
  . اند، بازتاب دادهنياز عاطفي يا مالي خانواده به آنان

  ها براي پيشرفت اجتماعي دختراناولويت خانواده
جه است. آنها توكرده دختران تغيير  برايها خانوادهاولويت دهد هاي اين پژوهش نشان مييافته

. درصد باالي كنندميتحصيل و استقالل مالي جلب  ةدواج به ادامدختر خود را بيش از از
  .باشد هاخانواده براي اين امر اهميت تواند مؤيدمي دانشجويان دختر در كشور ما،

خانوادم به خصوص پدرم خيلي اصرار داشت كه درس بخونم و حتما ًدانشگاه «ساله:  47، 19ف 
را خوندم. بعد از آن، هم انتخاب همسر برايم سخت برم و  بعد ازدواج كنم. خب من هم تا دكت

وضع مالي خانوادم خوب نبود. با «ساله:  50، 11م ». ام براي ازدواج كم شدشد و هم انگيزه
بدبختي خرج مدرسه و بعد هم دانشگاه منو تأمين كردن تا به قول خودشون از اين طريق 

  ». بتونن سري تو سرا در بيارن
  

  خانوادهمالي  -نياز عاطفي 
در برخي از فرزند و يا وابستگي عاطفي و نياز به مراقبت،  توسطنياز خانواده به تأمين مالي 

 50، 11نداشته باشند. م  آنانها تمايلي به ازدواج خانواده ه است كهسبب شدشوندگان مصاحبه
رو به زيارت كنم. اونازندگي پدر و مادر پيرم رو تأمين مي ةبا پولي كه در ميارم هزين«ساله: 

مادرم تنها و مريضه. ميگه اگه تو «ساله:  49، 6م ». ن ميدموسام و فرستم و خونه رو سرمي
داشت؟ هيچ وقت دلم نيومد اونو به حال خودش رها كنم يا به دست نبودي كي منو نگه مي

از مرگ دوست داشتم ازدواج كنم، اما بچة آخر خونه بودم. بعد «ساله:  49، 7م ». پرستار بدم
  ».پدرم، ديگه به ازدواج فكر نكردم. چون مادرم خيلي از نظر عاطفي به من وابسته بود

  
  ها نسبت به تجرد دخترانكاهش حساسيت خانواده

عادي شدن است. نقش  ، كاهش يافته و در حالها نسبت به تجرد دخترانحساسيت خانواده
بستگان و به ويژه پدر و مادر براي  و فشار يافتهكاهش  ازدواج جوانانشبكة خويشاوندي در 

  . داده استازدواج، كارايي گذشته را از دست 
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و  گفتن اين ديگه خوبه. بجنب؛ سنخواستگار زياد داشتم. هر بار خانوادم مي«ساله:  45، 15ر 
ساله:  60، 14ز ». ت داره مي ره باال. با وجود اين، خيلي اصرار نداشتن كه ازدواج كنمسال

- زماني كه دختر هم ميمادرم ميگه «ساله:  51، 2م ». نو مجبور به ازدواج نكردنخانوادم م«

  »ه باشه، چرا خانواده بخواد اونو از سرش وا كنه؟نتونه مثل پسر درآمد داشته باشه و كمك خو
ديگه كسي با ازدواج زود هنگام دخترا موافق نيست. همه اين رو به بعد «ساله:  46، 3ص 

فرزند آخر بودم « ساله:  56، 17م ». دير شدهديگه شن كه وقت متوجه ميكنن. يه موكول مي
كنم علتش اين باشه كه بچة و به خانه شوهر رفتن من اصالً براي خانوادم مهم نبود. فكر مي

  ».شه يا شايد هم اونا دوست نداشتن تنها بشنآخر بزرگ شدنش دير ديده مي
ها نسبت به تجرد هاي عدم حساسيت خانوادهانهيكي از نشهاي اين پژوهش، بر اساس يافته

. اندكردهها اتخاذ اين تصميم مهم (ازدواج) را به خود دخترها واگذار دختران، اين است كه آن
پدرم اختيار ازدواج را به خودم واگذار كرد. من هم هيچ وقت نتونستم در اين «ساله:  57، 13ق 

خانوادم دوست داشتن ازدواج كنم. حتي هنوز :«ساله  56، 18م ». مورد تصميم قطعي بگيرم
-گيري سخت را به عهدة خودم گذاشتهكنند؛ اما اين تصميمهم منو براي اين كار ترغيب مي

اي نداشت. تجرد من اصالً براشون خانوادم براي شوهر دادن من عجله«ساله:  62، 5چ ». اند
ي گفتن دوست داري ازدواج كن، اگر هم غيرعادي نبود. انگار خيالشون از بابت من راحت بود. م

شرايط جامعه، پدر و مادرمو رو محتاط كرد و باعث «ساله:  55، 10ج ». خواهي ازدواج نكننمي
  ».شد اونا براي ازدواج من اصرار نداشته باشند

  
  عوامل اجتماعي -3
رد دختران موعوامل اجتماعي نيز در تجرد قطعي  بيانگر آن است كه هاي اين پژوهشيافته

گذارد، در سه مقولة ها اثر مياثرگذار بوده است. اين عوامل كه خارج از ارادة افراد، بر آن مطالعه
 و هاي موفقيت و شايستگي در جامعه، پذيرش اجتماعي تجرد دخترانتغيير مالك، محوري
  بندي شدند. زناشويي طبقه زندگي كاهش دهندة ثبات و جاذبة اجتماعي شرايط

  ي موفقيت و شايستگي در جامعههاتغيير مالك
هاي شايستگي و موفقيت زنان دگرگون شده است. امروزه تحصيالت باال، ما مالك ةدر جامع

  هستند.هاي موفقيت هاي الزم براي خدمت به ديگران، از نشانهاشتغال و داشتن مهارت
عه تبديل شد. ساله: بعد از انقالب، دانشگاه رفتن به يك مسابقه بين دختراي جام 58، 21س 

ها اگه دختري دانشگاه نره يه چيز مهمي توي زندگيش كم  داره. دانشگاه االن هم از نظر خيلي
پيدا كردن شغل برام خيلي «ساله:  60، 23ت ». كنهرفتن هم معيارهاي ازدواج رو سخت مي



 1395 ، تابستان و پاييز3و  2 ةشمار ،همد دورة ايران،ي اجتماع مطالعات مجلة

   

١١٦ 
 

، 21س  ».مهم بود. چون مي دونستم در اجتماع به زن شاغل، به عنوان يه آدم موفق نگاه ميشه
  كرد. فكر از بچگي آرزو داشتم آدم مهمي بشم. هيچ چيز با اين آرزو برابري نمي«ساله:  58
هر «ساله:  53، 22الف ». تونم لياقت و شايستگي خودمو ثابت كنمطوري بهتر مي كردم اينمي

   ام براي سرويس دادن به يه مريض يا يك انسان ناتوان استفادههاي شغليروز كه از مهارت
  ». كنممي بودن و موفق بودن كنم، احساس مفيدمي

  
  پذيرش اجتماعي تجرد دختران 

برخي از افراد مورد مطالعه در اين پژوهش معتقدند كه موضوع تجرد دختران به خصوص در 
شهر تهران امري پذيرفته شده است. ضمن آن كه وجود امكانات اجتماعي گوناگون براي زنان 

دن زندگي مجردي نقش داشته دااوقات تنهايي و در نتيجه عادي جلوه  در جامعه، در پر كردن
  است.

ها، كنم. همسايهتهران زندگي مي، ام شهرستانند. به خاطر شغلمخانواده«ساله:  45، 15ر 
رفت و من با ة اونا چيز غير عادي نمي دونند. هميه  دوستان و خويشان، زندگي مجردي من رو 

گن خوش به حالت كه شوهر نكردي. اگه بعضي از زنان فاميل مي«ه: سال 53، 9م ». نآمد دار
همكارهاي «ساله:  53، 8ش ». كرديممي دونستيم ازدواج اينقدر دردسر داره هرگز ازدواج نمي

كنن. اونا باعث شدن من زندگي مجردي تر از همكارهاي متأهلم زندگي ميمجردم خيلي راحت
مسأله «ساله:  50، 11م ». دو تا خواهر ديگم ازدواج نكنندرا ترجيح بدم. خودم هم باعث شدم 

 50دختر حدود  5تجرد دخترا به خصوص در تهران، داره رايج مي شه. االن تو فاميل خود ما 
  ». كننتاشون تنها زندگي مي 2سال وجود داره كه 

  
  زندگي زناشوييو جاذبة  ثباتكاهش دهنده شرايط اجتماعي 

توان نسبت به اي است كه نميحبه شوندگان، شرايط جامعه به گونهبه گفتة برخي از مصا 
باال رفتن طالق در جامعه باعث ميشه، «ساله:  51، 2پايداري زندگي مشترك مطمئن بود. م 

ها رو چون آدما براي ازدواج احتياط كنن و هر خواستگاري را به خونه راه ندن. من هم خيلي
ازدواج يه ريسكه. يه ريسك بزرگ. چه «ساله:  49، 17م ». نمي شناختم، نديده رد كردم

اي پاشو به زندگي تضميني وجود داره كه در اين آشفته بازار بي اخالقي در جامعه، زن ديگه
ها و فضاي مجازي، انتظارات مردها رو از روابط رسانه«ساله:  54، 20ح ». آدم باز نكنه؟
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گيره. ديگه به راحتي گذشته دليل صورت ميها به همين زناشويي باال برده. خيلي از طالق
  ».نميشه ازدواج كرد

 مدل مفهومي برآمده از پژوهش
پي در سال به باالي شهر تهران  45دختران بر اساس نتايج  پژوهش حاضر، پديدة تجرد قطعي 

رخ داده ) فرد(و خرد ) خانواده(، ميانه )جامعه(دگرگوني ارزشي در سه سطح كالن تركيب 
هاي هاي اجتماعي در مورد تجرد دختران، دگرگوني ارزشسطح كالن تغيير ارزش در. است

و ثبات  دهندةكاهشهاي اجتماعي مرتبط با شايستگي و موفقيت در جامعه، و شرايط و ارزش
در نهايت انصراف از گيري در امر انتخاب همسر و زندگي زناشويي، سبب بروز سخت جاذبة

ها نيز دگرگوني ارزشي، در سطح خانواده. شده استگفتة خودشان) (به ازدواج در اين دختران 
ها نسبت به تجرد ها را نسبت به منزلت دختران تغيير داده و از حساسيت آننگاه خانواده

در پي گرايي بوده و آلدختراني كه اغلب، براي ازدواج دچار ايده. دخترانشان كاسته است
چيزي را كه آنان  نه تنها به اند كه تأهل،نتيجه رسيده به اينناكامي در يافتن همسر مناسب 

دارد. در باز ميهاي اجتماعي، آزادي و استقالل را از فعاليتها دهد؛ بلكه آنخواهند نميمي
ازدواج را براي آنان باال برده و از سوي ديگر جاذبة هزينة آل گرايي آنان از يك سو واقع آايده

در با توجه به موارد باال، مدل مفهومي برآمده از  پژوهش  است.زندگي مشترك را كاهش داده 
  نمودار زير ارايه شده است.

  
 : مدل مفهومي برآمده از پژوهش1نمودار 
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  گيري  نتيجه
اند. بيشتر آنان سال قرار داشته 62تا  45سني  گسترة، در  مورد مطالعه در اين پژوهش  زنان

تمامي آنان منبع قابل اتكايي براي تأمين هزينة زندگي خود  و يا هستند و تقريباً شاغل بوده
ها و يا با برادر و خواهر پدري و در كنار پدر و مادر يا با يكي از آن  خانواده دارند. اين افراد در 

تن  9كنند. يا با خانوادة برادر زندگي ميو برند؛ يا در كنار خانوادة خواهر مجرد خود به سر مي
تجرد اين دختران، يا به دهد ها نشان ميبندي يافتهجمع. اندبودهمستقل و تنها  نيز كامال ً

داليل فردي و شخصيتي و يا مرتبط با شرايط خانوادگي و اجتماعي بوده است. از اين رو برخي 
شأن خود، كفو و همدليل تجرد قطعي خود را وسواس در انتخاب همسر و پيدا نكردن مرد هم 

ازدواج، ترس از تشكيل خانواده (به خاطر احتمال خيانت مردان و  طالق و...)، اجتناب پذيري 
هاي پوركتابي و اند. اين نتايج با يافتههاي اجتماعي ذكر كردهاولويت تحصيالت و پيشرفت

)، بننت و بلوم  و 2011)، بشرا (2000)، فرگوسن (1390) و ضرابي و مصطفوي (1390غفاري (
شوندگان نيز به شرايط خانواده براي ازدواج برخي از مصاحبه است.) همسو 1989( 1كرايگ

خانوادة  خاص   توان به اين موارد اشاره كرد: شرايطاند كه از جمله مينكردن خود اشاره داشته
گيري براي ازدواج به آنان، واگذار كردن امر تصميم به   والدين پدري، وابستگي مادي و معنوي 

خانواده به ازدواج آنان، با اهميت دانستن تحصيالت دانشگاهي و استقالل دختران، عدم اصرار 
شود. تغيير مالي براي دختران. دستة سوم داليل به موقعيت و شرايط جامعه مربوط مي

هاي معيارهاي شايستگي و موفقيت زنان در جامعه (به دليل اهميت يافتن و گشوده شدن راه
امعه)، پذيرش اجتماعي تجرد دختران، و شرايط اجتماعي پيشرفت اجتماعي براي دختران در ج

اثرگذار بر اعتماد نسبت به تداوم زندگي مشترك (به دليل رواج بي بند و باري در جامعه و باال 
  رفتن ميزان طالق و افزايش انتطارات مردان و خيانت آنان)، در اين دسته از عوامل جاي 

هاي پيشرفت اجتماعي  در تجرد دختران با يافته هاي مرتبط با نقش عاملگيرند. يافتهمي
  ) همسو است. 2004) و ميترا  (2005هولدگرن (

 اتسال به باالي شهر تهران، نقش تغيير 45تأملي در علل و عوامل تجرد به روايت دختران 
در جهت  اجتماعي تغيير شرايط و تغيير جايگاه دختران در خانواده،را در سطوح فردي،  يارزش

مواردي چون ارزش پيدا كردن تحصيالت و اهميت يافتن . سازدآشكار مي جاذبة ازدواج كاهش
استقالل و آزادي براي زنان، اجتناب پذيري امر ازدواج، انتخاب همسر دلخواه و در نتيجه 

________________________________________________________ 
1 Craig 
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وسواس در انتخاب همسر، ترس از تشكيل خانواده به خاطر احتمال خيانت مرد، طالق و يا 
دهد اي اجتماعي، رضايت از زندگي مجردي از مواردي است كه نشان ميهمحدود شدن فعاليت

هاي هاي سنتي و اسالمي فاصله گرفته و به انگارههاي فردي در اين زمينه از ارزشارزش
 اين تغييرات ارزشي به گفتة اينگلهارت. ازدواج نزديك شده است آرمانگرايانه در خصوص

  زنان به مسايلي بيش از تأمين اقتصادي خود و به اين دليل رخ داده است كه  )1373(
  وي تحصيالت فرد را شاخصي از موقعيت و امنيت اقتصادي . انديشندهاي مادي ميارزش
هاي كند كه فراگرد تحصيالت خود به خود ارزشداند و اين احتمال را نيز مطرح ميمي

تواند به واسطة فراهم نان ميتحصيالت باال در ز ،از منظري ديگر. كندفرامادي را تشويق مي
اي امنيت اقتصادي براي آنان فراهم آورد كردن زمينة اشتغال و يا حداقل اميد به اشتغال، گونه

هاي پژوهش حاضر، تغييرات اساس يافته بر .هاي فرامادي شودو موجب گرايش آنان به ارزش
نسبت به دختران دگرگون شده ها شود؛ زيرا باور خانوادهارزشي در سطح خانواده نيز ديده مي

و با ازواج زودهنگام آنان  كنند، دختران را ملزم به ازدواج نميگذشتهها مانند خانواده .است
شوند كه بايد هر چه زودتر از دستشان خالص خوري تلقي نميدختران ديگر نان. موافق نيستند

تحصيل كرده، امري منفي تلقي تجرد دختران  ،هاها، در بسياري از خانوادهشد. افزون بر اين
ها، اين امر زيرا از نگاه آن ؛اصرار نيز دارند تحصيالت عالية دختران خودها بر خانواده و شودنمي

به دليل نياز مالي و  ورد مطالعهبرخي از زنان م. بخشدبه دختران منزلت اجتماعي بيشتري مي
اي تغيير ارزشي در گر گونهاين امر نيز بيان اند.عاطفي خانواده به آنان، از ازدواج خودداري كرده

انصراف زنان از  .شدخانواده است، زيرا چنين انتظاري در گذشته فقط شامل حال  پسران مي
شرايط پسران و در عرف جامعة ما، كه  تواند به اين دليل باشدازدواج براي كمك به والدين، مي

آنان پس از ازدواج و هم به لحاظ نوع  دختران براي كمك به والدين، هم از نظر موقعيت
به والدين  )به ويژه مالي ( توانند ارايه دهند، متفاوت است. مرد متأهل در كمكخدماتي كه مي

اي براي اين امر نيست. در حالي كه دختران پس از خود آزادتر است و تأهل او مانع جدي
عمل ندارد؛ ضمن آن كه دختران در  ازدواج براي كمك مالي به خانواده به اندازة پسران آزادي

نگهداري و مراقبت از والدين، از توانايي حوصله و مهارت بيشتري برخوردارند. اين امر نيز 
 هاي زندگي خانوادگي خود،به دليل دغدغه مستلزم صرف وقت زيادي است كه يك زن متأهل

ده به وجودشان نياز از آن محروم است. از اين رو اغلب دختراني كه در اين پژوهش، خانوا
هاي پژوهش حاضر، تحول شرايط اجتماعي بر اساس يافته اند ازدواج نكنند.داشته، ترجيح داده

ت شوندگان، اهميت دادن جامعه به تحصيالاز نظر مصاحبه نيز در تجردگزيني زنان نقش دارد.
كردن اوقات فراغت  امكانات متنوع براي پروجود هاي اجتماعي دختران، فعاليت عاليه، اشتغال و
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تنهايي فراهم  ، زمينه را براي زندگي مجردي زنان بدون نگراني ازافراد صرفنظر از جنسيت آنان
تغييرات ارزشي در خصوص تواند به قدري تأثيرگذار باشد كه شرايط اجتماعي مي. ه استآورد

از يك سو . ردبه نوعي تحت تأثير آن قرار گينيز  ازدواج دختران در سطح فردي و خانوادگي
هاي اجتماعي و اشتغال و مواردي تحصيالت، صاحب نظر بودن و استقالل رأي داشتن، فعاليت

روند و از اين رو ديگر مانند گذشته ها مالك ارزشمندي و منزلت فردي به شمار ميمانند اين
ديگر،  از سوي. بينند كه براي پذيرش اجتماعي، به هر قيمتي ازدواج كننددختران نيازي نمي

رواج بي بند و باري در جامعه، افزايش طالق و ابراز نارضايتي اغلب زنان متأهل از زندگي 
مشترك، و عادي شدن پديدة تجرد دختران در جامعه، نگاه كاسبكارانه و فايده گرايانة مردان به 

رز به نمايش اي باها را به گونهاند)، تغيير ارزششوندگان به آن اشاره كردهازدواج (كه مصاحبه
  . مي گذارد

گرايي در انتخاب همسر و آرمان ، به علتكنندگانمشاركتاغلب  قطعي تجرد كه آن آخر نكتة
شد. نيافتن همسر مناسب بوده است و اين ويژگي در مصاحبه با بيشتر آنان آشكارا ديده مي

به دليل موقعيت  تواند، ميهستندكرده و شاغل تحصيلكه اغلب دختران گرايي، اين علت آرمان
در اين  والدينباشد. امري كه به كاهش نقش با شبكة دوستان آنان نيرومندي پيوند اجتماعي و 

انجاميده و سبب شده است  گيري به خود دخترانو گذاشتن مسئوليت اين تصميم خصوص
هاي منطقي گرايانه همسرگزيني (تحت تأثير نفوذ دوستان)، جايگزين مالكمعيارهاي آرمان

گرايي اين آلهاي ازدواج را از دست بدهند. ايدهآل، فرصتشود و دختران در انتظار مرد ايده
 فضاي در نماي آنان و به علت نشو تواندميزنان (با توجه به گسترة سني آنان) همچنين 

 باشد. اسالمي انقالب پيروزيهاي آخر حكومت پهلوي و دهة اول در سال هجامع گرايانةآرمان
 مي توانستهجوانان و از جمله دختران  براي حاكم بر جامعه در اين دورانگرايي آرمان پيامد

گرايي هرچه باشد، در علت اين آرمانند. هخوابآل آن همه چيز را در حد ايده ه آنانك اين باشد
توان گفت اين آرمانگرايي برآمده از گيري اين زنان براي ازدواج اثرگذار بوده است. ميتصميم

، به زنان اين فراماديهاي ارزش و گراييآرمانهاي فرامادي جوانان اين دورة سني است. رزشا
اي كه هزينة ازدواج را به گونهگرايانه بخشيد كفو جنبة آرمانتوصية اسالمي انتخاب همسر هم

نگاه  اين براي آنان افزايش داد و جاذبة ازدواج را با پايين ارزيابي كردن فايدة آن كاهش داد.
گيري در اين زمينه را پيچيده و مستلزم احتياط و تصميم گرايانه به ازدواج،فرامادي و آرمان

آنقدر به كفو براي اين گروه سني از دختران، همدقت بسيار ساخت و سبب شد انتخاب همسر 
در اين  .طول انجامد كه ديگر شانسي براي ازدواج مناسب باقي نماند و تجرد قطعي رخ دهد
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كنندگان، حتي آنان كه در گذشته تمايل به ستا بايد به اين امر توجه داشت كه همة مشاركترا
  اند كه ديگر هرگز ازدواج نخواهند كرد.اند، گفتهازدواج داشته

دختران مورد » گراييآرمان«توان گفت كه مياي، در چارچوب راهبرد نظرية زمينهبنابراين، 
گرايي به آلدر واقع ايدهبوده است.  جوي اين پژوهشوستجمورد  دةمطالعه، حلقة مفقو

   اي اسالمي، شكل داد كه برآمده از كفو به عنوان توصيهمعيارهايي براي انتخاب مرد هم
اي كه در عمل، فرامادي برآمده از شرايط زندگي مدرن بوده است. معيارهاي پيچيدههاي ارزش

از اين رو براي در مواردي ناممكن ساخت. دختران دشوار و اين  را توسطانتخاب همسر 
متقاعد شود كه ازدواج از هنجارهاي زندگي بايد ن جواجلوگيري از گسترش اين پديده، نسل 

گرايي در اين د تا دچار آرماننراه انتخاب درست همسر را بياموزاجتماعي است. فقط بايد آنان 
شناسان و شناسان، روانجامعهمستلزم همكاري  بخشي در اين خصوص،آگاهيد. نخصوص نشو

  است. همة نهادهاي فرهنگي و حوزوي 
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